ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับหลักทรัพย์)
หมวด 100 บททัว ไป

สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 100 บททัวไป
หน้ า
101
102
103
103.01
103.02
104
104.01
104.02
105

กฎหมายทีม ผี ลใช้ บังคับ...............................................................................
บริการของสํ านักหักบัญชี ............................................................................
ความรับผิดของสํ านักหักบัญชี .....................................................................
ความรับผิดของสํานักหักบัญชี .....................................................................
ความรับผิดของบุคคลผูซ้  ึงปฏิบตั ิหน้าที .......................................................
ข้ อมูลในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ...................................
สิ ทธิในข้อมูลในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ......................
การปฏิบตั ิต่อข้อมูลของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิก .................................
เบ็ดเตล็ด ......................................................................................................

บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับหลักทรัพย์)
หมวด 100 บททัว ไป

ข้ อบังคับ
หมวด 100 บททัวไป
101

กฎหมายทีม ผี ลใช้ บังคับ

ข้อกําหนดของสํานักหักบัญชีอยูภ่ ายใต้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ในกรณี ที มี ข อ้ สงสัย หรื อ มี ปั ญ หาในการใช้ห รื อ การตี ค วามหลัก เกณฑ์ข องสํา นัก หัก บัญชี
ให้กรรมการผูจ้ ดั การสํานักหักบัญชี หรื อเทียบเท่าเป็ นผูว้ ินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของสํานักหักบัญชี ถือเป็ น
ข้อยุติและผูกพันสมาชิกให้ปฏิบตั ิตาม

102

บริการของสํ านักหักบัญชี

สํานักหักบัญชี ประกอบการเป็ นศูนย์กลางให้บริ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ทีได้มีการ
ซืC อขายกันรวมทัCงบริ การทีเกียวข้อง

103

ความรับผิดของสํ านักหักบัญชี

103.01 ความรับผิดของสํ านักหักบัญชี
สํานักหักบัญชี จะรั บผิดต่ อความเสี ยหายที เกิ ดจากการดําเนิ นการปกติ หรื อเพื อสนับสนุ นการ
ทํางานของสํานักหักบัญชี ทีเกี ยวกับการให้บริ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
และบริ การต่างๆ ที เกียวข้อง หากความเสี ยหายดังกล่าวเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของสํานักหักบัญชี ทัCงนีC ความรับผิดดังกล่าวไม่รวมถึงความเสี ยหายใดๆ อันอาจเกิดหรื อเกิด
จากความขัดข้องที มีผลกระทบต่ อระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์หรื อความผิดพลาดของ
ระบบซืC อขายหรื อระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยทีสาํ นักหักบัญชี ได้
ใช้ความระมัดระวังเพือควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว
103.02 ความรับผิดของบุคคลผู้ซึงปฏิบัตหิ น้ าที
(1) บุ ค คลผู ้ซ ึ งปฏิ บัติ ห น้า ที ห รื อกระทํา การอื น ใดอัน เกี ย วเนื อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้า ที เ พื อ
ประโยชน์ของสํานักหักบัญชี และบุคคลทีได้รับมอบหมายตามอํานาจหน้าทีของตนโดยสุ จริ ตและได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้วย่อมไม่ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายใดๆ ทีอาจเกิดขึCนจากการกระทําของ
ตน แม้วา่ การกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้บุคคลอืนได้รับความเสี ยหาย
(2) บุคคลผูซ้  ึ งปฏิบตั ิหน้าทีตาม (1) ให้หมายรวมถึง คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ คณะอนุกรรมการที
คณะกรรมการแต่งตัCงให้ปฏิบตั ิงาน พนักงาน หรื อบุคคลผูซ้  ึ งได้รับมอบหมายจากสํานักหักบัญชี

บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับหลักทรัพย์)
หมวด 100 บททัว ไป

104

ข้ อมูลในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์

104.01 สิ ทธิในข้ อมูลในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ข้อมูลที บันทึ กในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์หรื อได้รับการประมวลผลจาก
ระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์เป็ นกรรมสิ ทธิE ของสํานักหักบัญชี
*104.02 การปฏิบัตติ ่ อข้ อมูลของสมาชิกและลูกค้ าของสมาชิก
สํานักหักบัญชี จะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิ กและลูกค้าของสมาชิ กทีได้รับจากการดําเนิ นงาน
ของสํานักหักบัญชี ซ ึ งตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผยและไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอืน ยกเว้นข้อมูลที มี
การเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วในขัCนตอนการซืC อขายในตลาดหลักทรัพย์หรื อการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรั พย์ในสํานักหักบัญชี หรื อเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ ทางการหรื อหน่ วยงานอื นเพื อประโยชน์
ในการกํากับดู แลให้แก่ สํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดสัญญาซืC อขาย
ล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซืC อขายล่วงหน้า และศูนย์รับฝาก หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามทีกฎหมายกําหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 104.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นี"แทน โดยข้ อบังคับสํานักหั กบัญชี (ในส่ วนที,
เกี,ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 100 บททั,วไป ลงวันที, 21 สิ งหาคม 2558 ซึ, งมีผลบังคับใช้ ตั"งแต่ วนั ที, 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

105

เบ็ดเตล็ด

(1) สํานักหักบัญชีอาจเปิ ดเผยและเผยแพร่ กฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี รวมทัCงข้อมูลอืนใดตามที
สํานักหักบัญชีเห็นสมควร
(2) ข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี อาจมี การแก้ไขเพิ มเติ มหรื อปรั บปรุ งทัCงหมดหรื อบางส่ วน
เพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีอาจเปลียนแปลงหรื อตามทีสาํ นักหักบัญชีเห็นสมควร
*********************

บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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